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ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ
อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ การซ่อมบำรุงและการซ่อมแซมเกิดจากการไม่ได้อ่านกฎหรือข้อ
ควรระวังเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานอย่างรอบคอบ ปกติจะสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้โดยการจดจำสถานการณ์ต่างๆ
ที่อาจเป็นอันตรายได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น ควรระมัดระวังและเตรียมพร้อมต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงปัจจัย
จากผู้คนที่สามารถส่งผลต่อความปลอดภัย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ดังกล่าวยังควรได้รับการอบรม มีทักษะ และเครื่องมือ
ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สามารถทำงานเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
การใช้งาน การหล่อลื่น การซ่อมบำรุง หรือการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้อย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
ห้ามใช้งานหรือหล่อลื่น บำรุงรักษา หรือซ่อมผลิตภัณฑ์นี้ จนกว่าจะยืนยันว่าได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานนี้และได้อ่าน
และทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน การหล่อลื่น การบำรุงรักษา และการซ่อมแล้วเท่านั้น
ข้อควรระวังและคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยมีให้ในคู่มือนี้และที่ผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านี้อย่าง
เคร่งครัด อาจทำให้คุณหรือบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรืออาจถึงกับเสียชีวิตได้
ระบุอันตรายต่างๆ โดยใช้ "สัญลักษณ์เตือนเหตุอันตราย" และตามด้วย "คำส่งสัญญาณ" เช่น "อันตราย", "คำเตือน"
หรือ "ระวัง" ป้ายกำกับ "คำเตือน" เหตุอันตรายแสดงไว้ด้านล่างนี้

ความหมายของสัญลักษณ์เตือนเหตุอันตรายนี้มีดังนี้:
โปรดทราบ! ระวัง! เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคุณ
ข้อความที่ปรากฏขึ้นใต้คำเตือนอธิบายถึงอันตรายและอาจเขียนเป็นข้อความหรือแสดงด้วยภาพ
รายการการใช้งานที่อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสียหายจะได้รับการระบุโดยป้ายกำกับ “โปรดทราบ” ที่ผลิตภัณฑ์และใน
เอกสารนี้ ทั้งนี้รายการดังกล่าวอาจมีการเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
Caterpillar ไม่สามารถคาดการณ์ทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้นคำเตือนในเอกสารนี้และที่ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดจึงไม่ครอบคลุมทุกกรณี คุณจะต้องไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะใดๆ ที่แตกต่างไปจากคู่มือนี้ หากคุณไม่ได้
แน่ใจก่อนว่า คุณได้พิจารณากฎหรือข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
ในสถานที่ใช้งาน รวมทั้งกฎหรือข้อควรระวังที่ใช้กับสถานที่ทำงาน หากเครื่องมือ ขั้นตอน วิธีการทำงาน หรือเทคนิค
การใช้งานไม่ได้เป็นไปตามที่แนะนำโดย Caterpillar คุณต้องดูแลด้วยตนเองว่ามีความปลอดภัยทั้งสำหรับตัวคุณเอง
และบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความเสีย
หายหรือเป็นอันตรายอันเนื่องมาจากขั้นตอนการใช้งาน การหล่อลื่น การบำรุงรักษา หรือการซ่อมที่ประสงค์ดำเนินการ
ข้อมูล ข้อมูลจำเพาะและภาพประกอบต่างๆ ในคู่มือนี้เป็นข้อมูลที่มีขณะจัดทำเอกสารนี้เท่านั้น ข้อมูลจำเพาะ แรงบิด แรง
ดัน การวัด การปรับ ภาพประกอบ และรายการอื่นๆ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบ
ต่อบริการต่างๆ ที่มีให้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและข้อมูลล่าสุดก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานใดๆ ตัวแทน
จำหน่ายของ Cat มีข้อมูลล่าสุด

เมื่อ ต้องการ ชิ้น ส่วน ทดแทน สำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้
Caterpillar แนะนำให้ใช้ชิ้นส่วนทดแทนของ Cat
หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้ อาจทำให้เกิดความผิดพลาด
ก่อน กำหนด, ความ เสีย หาย ต่อ ผลิตภัณฑ์, การ บาด เจ็บ
หรือการเสียชีวิต
ในประเทศสหรัฐอเมริกา การบำรุงรักษา การเปลี่ยน หรือการซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย
อาจสามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานหรือบุคคลที่ให้บริการซ่อมแซมซึ่งเจ้าของเป็นผู้เลือก
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สารบัญ

4
คำนำ

คำนำ
ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร
โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ที่ช่องเก็บเอกสารของผู้ควบคุมรถหรือที่
เก็บเอกสารของพนักพิง
คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย คำแนะนำ
ในการใช้งาน และคำแนะนำในการซ่อมบำรุง
รูปถ่ายหรือภาพประกอบบางส่วนในเอกสารนี้แสดงราย
ละเอียดหรืออุปกรณ์เสริมที่อาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์
การปรับปรุงและการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อ
เนื่องอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โปรดอ่าน ศึกษา และเก็บ
คู่มือนี้ไว้กับผลิตภัณฑ์เสมอ
เมื่อใดก็ตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเอกสารฉบับ
นี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat เพื่อขอรับข้อมูลล่าสุด

ความปลอดภัย
ส่วนความปลอดภัยจะมีข้อควรระวังพื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย นอกจากนี้ ในส่วนนี้ยังมีข้อความและตำแหน่ง
ของสัญลักษณ์แจ้งเตือนรวมถึงป้ายกำกับต่างๆ ที่มีใน
เครื่องจักรอีกด้วย

การใช้งาน
ส่วนการใช้งานมีข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ควบคุมมือใหม่และ
ทบทวนข้อมูลให้กับผู้ควบคุมที่มีประสบการณ์ ส่วนนี้จะ
กล่าวถึงมาตรวัด สวิตช์ การควบคุมผลิตภัณฑ์ การควบคุม
อุปกรณ์ต่อขยาย และข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งโปรแกรม
รูปถ่ายและภาพประกอบจะเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการตรวจสอบ สตาร์ท ใช้งานและ
ปิดผลิตภัณฑ์
เทคนิคการใช้งานที่ระบุในคู่มือนี้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ทักษะ
และเทคนิคต่างๆ จะพัฒนาขึ้นเมื่อผู้ควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และความสามารถต่างๆ

การซ่อมบำรุง
ส่วนการซ่อมบำรุงเป็นแนวทางสำหรับการดูแลอุปกรณ์
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ส่วนเกี่ยวกับความปลอดภัย
ป้ายและเครื่องหมายความปลอดภัย
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ส่วนเกี่ยวกับความปลอดภัย
i07275674

ป้ายและเครื่องหมายความปลอดภัย
รหัส SMCS: 7606

ให้ใช้งานหรือทำงานกับอุปกรณ์นี้ เมื่อได้อ่านและเข้าใจคำ
แนะนำและคำเตือนต่างๆ ใน คู่มือ การใช้ งานและการบำรุง
รักษาแล้ว เท่านั้น การไม่ ปฏิบัติ ตามคำแนะนำหรือ คำเตือน
ต่างๆ อย่างเคร่งครัดอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย Caterpillar เพื่อ ขอรับ คู่มือ ทดแทน
ควรดูแลรักษาอย่างดี

ภาพประกอบที่ 1

การใช้ งานแท่น ทางเข้า ที่ ไม่ เหมาะสมอาจอาจส่ง ผลให้ เกิด
การ บาด เจ็บ หรือ เสีย ชีวิต ได้ ผู้ ควบคุม ต้อง ทำ หน้าที่ อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางทั้งหมดที่
กำหนดไว้สำหรับเครื่องจักรและแพลตฟอร์มทางเข้า

การ สตาร์ท เครื่องยนต์ โดย ไม่ ตั้งใจ อาจ ทำให้ พนักงาน ที่
ทำงานบนอุปกรณ์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
เพื่อ หลีก เลี่ยง การ สตาร์ท เครื่องยนต์ โดย ไม่ ตั้งใจ ให้ ถอด
สายแบตเตอรี่ ออกจากขั้ว ต่อ แบตเตอรี่ ขั้วลบ (−) พัน เทปให้
ทั่ว ผิว โลหะทั้งหมดของปลายสายแบตเตอรี่ ที่ ถอดออกแล้ว
เพื่อ ป้องกัน การสัมผัส กับ ผิว โลหะ อื่นๆ ซึ่ง สามารถเปิด การ
ทำงานระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ได้

g03356592

ฟิล์ม

อุปกรณ์ นี้ มี การติด ตั้ง อุปกรณ์ สื่อสาร Cat® Product Link
เมื่อ มี การ ใช้ เชื้อ ปะทุ ไฟฟ้า สำหรับ การ ดำเนิน การ ระเบิด
อุปกรณ์ ความถี่วิทยุ สามารถ ทำให้ เกิด การ รบกวน กับ เชื้อ
ปะทุไฟฟ้าสำหรับการดำเนินการระเบิดได้ ซึ่งอาจทำให้เกิด
การ บาด เจ็บ รุนแรง หรือ เสีย ชีวิต ควร ปิด ใช้ งาน อุปกรณ์
สื่อสาร Product Link ภายใน ระยะ ห่าง ที่ กำหนด ตาม
ระเบียบ ข้อ บังคับ ใน ท้อง ถิ่น หรือ ระดับ ประเทศ ทั้งหมด ใน
กรณี ที่ ไม่มี ระเบียบข้อบัง คับ ใดๆ Caterpillar ขอแนะนำให้
ผู้ใช้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเอง เพื่อตรวจสอบ
ระยะการใช้งานที่ปลอดภัย

บิดสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ไปยังตำแหน่ง OFF (ปิด)
และล็อกสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ด้วยล็อกนิรภัย

พื้นที่การระเบิดหมายถึงบริเวณที่มีวัสดุระเบิดระหว่างการ
บรรจุ ซึ่งรวมถึงบริเวณโดยรอบช่องบรรจุระเบิด

วางป้าย คำแนะนำพิเศษ, SEHS7332, Do Not Operate
ที่ สวิตช์ สตาร์ท และตำแหน่ง ตัด การเชื่อม ต่อ แบตเตอรี่ เพื่อ
แจ้งให้บุคลากรทราบว่ากำลังใช้งานเครื่องจักร

หากจำเป็น ต่อไปนี้คือวิธีที่แนะนำเพื่อปิดใช้งานอุปกรณ์
สื่อสาร Caterpillar Product Link

ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัย
ฟิล์มเตือนในภาพประกอบที่ 1 สามารถพบได้ในตำแหน่ง
เช่น หน้าปัดหรือแผงควบคุม ผู้ควบคุมจะสามารถมองเห็น
ฟิล์มเตือนได้อย่างชัดเจนระหว่างการใช้งานอุปกรณ์โดย
ปกติ

• หมุนสวิตช์ปิดการใช้งานวิทยุ Product Link ไปยัง
ตำแหน่ง OFF (ปิด)
• ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสาร Caterpillar Product
Link จากแหล่งจ่ายไฟหลัก การดำเนินการนี้ทำได้โดย
ตัดการเชื่อมต่อชุดสายไฟที่วิทยุ Product Link

6
ส่วนเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายทั่วไป
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หมายเหตุ: หากไม่มีการติดตั้งสวิตช์ปิดใช้งานวิทยุ และจะ
ใช้งานอุปกรณ์ใกล้กับพื้นที่ระเบิด สามารถติดตั้งสวิตช์ปิด
ใช้งานวิทยุได้ ผู้ควบคุมสามารถปิดสวิตช์อุปกรณ์สื่อสาร
Caterpillar Product Link ได้จากแผงควบคุมอุปกรณ์
โปรดดู คำแนะนำพิเศษ, REHS7339, คำแนะนำพิเศษ,
REHS8850, คำแนะนำพิเศษ, REHS9111, คำแนะนำ
พิเศษ, SEHS0377 และ คำแนะนำพิเศษ, REHS9757
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำการติดตั้ง

ฟิล์มอื่นๆ

โปรดดูส่วน คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา,
SEBU8832, Operation และ คู่มือการใช้งานและการบำรุง
รักษา, SEBU8832, Regulatory Compliance สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
i07275676

ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายทั่วไป
รหัส SMCS: 7606

ฟิล์มในภาพประกอบที่ 2 สามารถพบได้ในตำแหน่ง เช่น
หน้าปัดหรือแผงควบคุม ผู้ควบคุมจะสามารถมองเห็นฟิล์ม
เตือนได้อย่างชัดเจนระหว่างการใช้งานอุปกรณ์โดยปกติ

ให้ใช้งานหรือทำงานกับอุปกรณ์นี้ เมื่อได้อ่านและเข้าใจคำ
แนะนำและคำเตือนต่างๆ ใน คู่มือ การใช้ งานและการบำรุง
รักษาแล้ว เท่านั้น การไม่ ปฏิบัติ ตามคำแนะนำหรือ คำเตือน
ต่างๆ อย่างเคร่งครัดอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย Caterpillar เพื่อ ขอรับ คู่มือ ทดแทน
ควรดูแลรักษาอย่างดี

คำนำ
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนเสริมของคู่มือการใช้งานและการ
บำรุงรักษาสำหรับอุปกรณ์ ให้แนบเอกสารฉบับนี้ไว้กับคู่มือ
การใช้งานและการบำรุงรักษาสำหรับอุปกรณ์ตลอดเวลา

บทนำ
เอกสารนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร
Caterpillar Product Link
ภาพประกอบที่ 2

g03356733

ฟิล์มในภาพประกอบที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้ควบคุม
ทราบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย
ในทำนองเดียวกัน อุปกรณ์สื่อสาร Caterpillar Product
Link จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ สภาพของอุปกรณ์ และ
การใช้งานของอุปกรณ์ไปยัง Caterpillar และมีการสื่อสาร
ถึงลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย Caterpillar ผ่านอินเตอร์เฟซ
ผู้ใช้ ข้อมูลดังกล่าวใช้เพื่อบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Caterpillar การส่งข้อมูล
โดยใช้อุปกรณ์สื่อสาร Caterpillar Product Link เป็นไป
ตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่อาจแตกต่างกันไปตามสถาน
ที่แต่ละแห่ง

การใช้งานอุปกรณ์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์จะสามารถ
ทำได้หลังจากที่ได้อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำและคำ
เตือนในคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาสำหรับอุปกรณ์
แล้วเท่านั้น ก่อนการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งด้วย
Caterpillar Product Link ผู้ใช้ต้องเข้าใจเนื้อหาในเอกสาร
ฉบับนี้

7
ส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข้อมูลระบุ
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ส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์

ดำเนินการขนส่งได้โดยพาหนะขนส่งแบบคลุมมิดชิดทุก
ประเภท เมื่อขนส่งทางอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนส่ง
อุปกรณ์ Product Link ในช่องปรับความร้อนแบบซีล

ข้อมูลระบุ
i07275675

ข้อมูลการผลิต
รหัส SMCS: 7606

ชื่อผู้นำเข้า EAC และผู้ผลิต
ผู้จัดจําหน่าย: “Caterpillar Eurasia” Ltd.
Russia, Moscow, 115035 Sadovnicheskaya Nab 75
โทรศัพท์: +7 (495) 2133340, โทรสาร: +7 (495)
2133372, อีเมล: cat_moscow@cat.com
ผู้ผลิต: Caterpillar Inc.
100 NE Adams Street Peoria, Illinois 61629 United
States of America

การดำเนินการในกรณีที่เกิดความผิด
พลาดด้านเทคนิค
ก่อนติดต่อตัวแทนจำหน่ายสำหรับการซ่อม ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของสายไฟ และรอบกำลังไฟแบตเตอรี่ไปยัง
อุปกรณ์ สามารถตรวจสอบรอบกำลังไฟแบตเตอรี่ได้ดังต่อ
ไปนี้
• ปิดการตัดการเชื่อมต่อหลักของเครื่องจักร แล้วเปิดอีก
ครั้ง
• ถอดปลั๊กชุดสายไฟ Product Link จากขั้วต่อเครื่องจักร
แล้วเสียบปลั๊กชุดสายไฟอีกครั้ง
• ตัดการเชื่อมต่อสายขั้วลบจากขั้วต่อแบตเตอรี่ขั้วลบ แล้ว
เชื่อมต่อสายอีกครั้ง
หากวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ใช้ไม่ได้ผล กรุณาติดต่อเพื่อขอรับ
การซ่อมบำรุง
i07275673

ประเทศต้นทาง - สหรัฐอเมริกา

วันที่ผลิต
เครื่องหมายบนอุปกรณ์และ/หรือแพ็คเกจมีข้อมูลเกี่ยวกับวัน
ที่ผลิต หรือลิงก์ที่นำไปยังแหล่งที่มาของข้อมูลนี้ หากจำเป็น
สามารถขอทราบวันที่ผลิตด้วยหมายเลขซีเรียลของ
ผลิตภัณฑ์ โดยติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจัดเก็บและ
การขนส่ง
ผลิตภัณฑ์จะบรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกของผู้
ผลิต ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ด้วยการบรรจุแบบโรงงานและ
สภาพการจัดเก็บสำหรับปัจจัยภูมิอากาศของกลุ่ม 4 โดย
สอดคล้องกับ GOST 15150-69 เมื่อต้องปฏิบัติตามข้อ
กำหนดสำหรับการโหลดและการขนส่งดังระบุที่ป้ายเตือน
ต่างๆ บนกล่อง ไม่ควรปล่อยให้มีการกระแทกและการชนซึ่ง
อาจส่งผลต่อลักษณะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์

การปฏิบัติตามข้อบังคับ
รหัส SMCS: 7606
โปรดทราบ
การ ส่ง ข้อมูล โดย ใช้ อุปกรณ์ สื่อสาร Caterpillar Product
Link เป็น ไป ตาม ข้อ กำหนด ทาง กฎหมาย ข้อ กำหนด ทาง
กฎหมาย อาจ แตก ต่าง กัน ใน แต่ละ พื้นที่ ซึ่ง รวม ถึง แต่ ไม่
จำกัดเพียงการอนุญาตใช้งานความถี่วิทยุ ต้องจำกัดการใช้
อุปกรณ์ สื่อสาร Caterpillar Product Link เฉพาะ ใน พื้นที่
ซึ่ง สอดคล้องกับ ข้อ กำหนดทางกฎหมายทั้งหมดสำหรับ การ
ใช้ อุปกรณ์ สื่อสาร Caterpillar Product Link และเครือ ข่าย
สื่อสาร
ถ้าอุปกรณ์ที่ติดตั้งด้วยอุปกรณ์สื่อสาร Caterpillar Product
Link ตั้งอยู่หรือได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ใดๆ ที่ (1)
ไม่ ถูก ต้องตามข้อ กำหนดทางกฎหมายหรือ (2) การส่ง หรือ
การ ประมวล ผล ข้อมูล ดัง กล่าว ผ่าน สถาน ที่ หลาย แห่ง จะ
เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย Caterpillar จะ
ไม่ รับ ผิด ชอบ ต่อ ความ เสีย หาย ใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง กับ ความ
บกพร่องในการปฏิบัติตามและ Caterpillar มีสิทธิ์ ตัด การส่ง
ข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นได้
โปรด ปรึกษา ตัวแทน จำหน่าย Cat ของ คุณ หากมี ข้อ สงสัย
ใดๆ เกี่ยวกับ การใช้ งานระบบ Product Link ในประเทศที่
เฉพาะเจาะจง

8
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การปฏิบัติตามข้อบังคับ

ประกาศเกี่ยวกับวิทยุ PL042
ประกาศของ FCC
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การทำงาน
เป็นไปตามสองเงื่อนไขต่อไปนี้:
• อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
• อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการ
รบกวนซึ่งอาจทำให้เกิดการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องกับขีดจำกัด
สำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลระดับ B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC
ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบการป้องกันที่
เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายสำหรับการติดตั้งในที่
อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง, ใช้ และสามารถแผ่พลังงาน
ความถี่วิทยุ และถ้าไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามคำ
แนะนำ อาจทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการ
สื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม การรบกวนอาจจะยังเกิดขึ้น
ได้อยู่สำหรับการติดตั้งครั้งใดครั้งหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้
เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือ
โทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยการปิดและเปิด
อุปกรณ์ แนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขการรบกวนด้วยวิธี
การใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีต่อไปนี้:
• เปลี่ยนทิศหรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
• เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กในวงจรที่แตกต่าง
จากวงจรที่ใช้เชื่อมต่อเครื่องรับ
• ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่
มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับการ
อนุมัติที่ชัดเจนจาก Caterpillar อาจทำให้การอนุญาตใช้
งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมแคนาดาถึงผู้
ใช้
การทำงานเป็นไปตามสองเงื่อนไขต่อไปนี้:
• อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน

M0088349

M0088349

• อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมทั้งการรบกวน
ซึ่งอาจทำให้เกิดการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

เครื่องหมายรับรอง PL042
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ภาพประกอบที่ 3
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ส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์
เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน

ประกาศเกี่ยวกับผู้จัดการเครือข่าย
PLE702

ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการกับแบตเตอรี่ลิเทียม
แบตเตอรี่ลิเทียมไม่ใช่ชิ้นส่วนที่ซ่อมบำรุงได้
อาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดของแบตเตอรี่ได้
ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากมีความเสี่ยงของการระเบิด
หากเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นประเภทที่ไม่ถูกต้อง
ห้าม กำจัด แบตเตอรี่ โดย การ เผา แบตเตอรี่ อาจ เกิด การ
ระเบิดและปล่อยสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
ทิ้ง แบตเตอรี่ ที่ ใช้ แล้ว ตามกฎหมายของประเทศและระเบียบ
ในท้องถิ่น

i07275677

เอกสารแสดงการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน
รหัส SMCS: 7606

เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ของ EU แห่งสหภาพยุโรป PL042
ตารางที่ 1
CATERPILLAR ®
เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของ EU
เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ออกภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ลงนามด้านล่างเป็นตัวแทนของผู้ผลิต
CATERPILLAR INC
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629
USA
ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่กล่าวถึงนี้:
ยี่ห้อ: Caterpillar

รุ่น: PL042

หมายเลขชิ้นส่วน: 514-7505
หมายเลขชิ้นส่วนเสาอากาศ: ภายใน

มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกันในสหภาพ (Union harmonization
legislation) ที่เกี่ยวข้อง:

(ต่อ)
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ส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์
เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน

M0088349

(ตารางที่ 1 ต่อ)
Directive 2014/53/EU
Directive 2011/65/EU

ความสอดคล้องแสดงโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของเอกสารต่อไปนี้:

Conformity Assessment Procedure: _______ Annex II, ___X___ Annex III, _______Annex IV

2014/53/EU: RED

LVD (Sec 3.1a):

EN60950-1:2006 + A11:2009+ A1:2010 +
A12:2011 + A2:2013
EN 62311:2008

EMC (Sec 3.1b):

EN 301 489-1 V2.1.1 (R&TTE), V2.2.0 (RED)
EN 301 489-19: V2.1.0 (RED)

RF (Sec 3.2)

EN 301 511:V9.0.2, V12.5.1 (RED)
EN 301 908-1:V6.2.1, V11.1.1 (RED)
EN 301 908-2 V11.1.1 (RED)
EN 303 413: V1.1.0 (RED)

2011/65/EU:

EN 50581:2012

ชื่อหน่วยงานอิสระ (Notified Body):

TUV SUD BABT

หมายเลขหน่วยงานอิสระ (Notified Body):

0168

หมายเลขใบรับรองการตรวจ:

BABT-RED000457 i01.01

ภาพประกอบที่ 4

g06256346

เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ของ EU แห่งสหภาพยุโรป PLE702
ตารางที่ 2
CATERPILLAR ®
เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของ EU
เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ออกภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ลงนามด้านล่างเป็นตัวแทนของผู้ผลิต
CATERPILLAR INC

(ต่อ)

M0088349
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ส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์
เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน

(ตารางที่ 2 ต่อ)
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629
USA
ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่กล่าวถึงนี้:
ยี่ห้อ: Caterpillar

รุ่น: PLE702

หมายเลขชิ้นส่วน: 494-6472
494-6473

มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกันในสหภาพ (Union harmonization
legislation) ที่เกี่ยวข้อง:
Directive 2014/30/EU
Directive 2011/65/EU

ความสอดคล้องแสดงโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของเอกสารต่อไปนี้:

2014/30/EU:

EMC

EN13309:2010
EN ISO 14982:2009

Conformity Assessment Procedure: ___X___ Annex II, _______ Annex III, _______Annex IV

Directive 2011/65/EU

มาตรฐานอื่นที่นำมาใช้:

RoHS

EN 50581:2012

ISO13766:2006
EN 61000-4-8:2016
EN 61000-4-6:2003
EN 61000-4-4:2016
EN 61000-4-5:2014

ภาพประกอบที่ 5

g06256602
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ส่วนการใช้งาน
การใช้งาน
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ส่วนการใช้งาน

• ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและคำสั่งศาลที่ถูก
ต้อง

การใช้งาน

• ทำการวิจัยตลาด
• เสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่แก่ลูกค้า
i07275678

ภาพรวมของระบบ
รหัส SMCS: 7606
หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้อาจมีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
Caterpillar Product Link
อุปกรณ์สื่อสาร Caterpillar Product Link ใช้เทคโนโลยี
เซลลูลาร์และ/หรือดาวเทียมเพื่อสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์
ข้อมูลนี้มีการสื่อสารไปยัง Caterpillar ตัวแทนจำหน่าย Cat
และลูกค้าของ Caterpillar อุปกรณ์สื่อสาร Caterpillar
Product Link มีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบกำหนด
ตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System - GPS)
หมายเหตุ: อุปกรณ์ Product Link ทั้งหมดต้องอยู่ห่างจากผู้
ควบคุมเครื่องจักรมากกว่า 200 mm (7.874 inch) เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดของ FCC เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของร่างกายมนุษย์จากคลื่นวิทยุ RF

การส่งข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสาร Caterpillar Product Link จะส่งข้อมูลเกี่ยว
กับอุปกรณ์นี้ สภาพของอุปกรณ์ และการใช้งานของ
อุปกรณ์ไปยัง Caterpillar และมีการสื่อสารถึงลูกค้าและ
ตัวแทนจำหน่าย Caterpillar ผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้ ข้อมูล
ดังกล่าวใช้เพื่อบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการของ Caterpillar ข้อมูลที่ส่งไปอาจ
รวมถึงหมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ ตำแหน่งอุปกรณ์ และข้อมูล
การใช้งาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสความผิดพลาด
ข้อมูลการปล่อยไอเสีย การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ชั่วโมงมิเตอร์
การใช้งาน หมายเลขเวอร์ชันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
ตลอดจนอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง
Caterpillar และ/หรือตัวแทนจำหน่าย Cat อาจใช้ข้อมูลนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่หลากหลาย โปรดดูรายการต่อไปนี้
สำหรับการใช้งานที่เป็นไปได้:
• การให้บริการแก่ลูกค้าและ/หรืออุปกรณ์
• การตรวจสอบหรือบำรุงรักษาระบบ Product Link
• การตรวจสอบสุขภาพหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์
• การช่วยบำรุงรักษาอุปกรณ์และ/หรือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
• ประเมินหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ
Caterpillar

Caterpillar อาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมบางส่วนหรือ
ทั้งหมดกับบริษัทในเครือ ตัวแทนจำหน่าย และตัวแทนที่ได้
รับอนุญาตของ Caterpillar Caterpillar จะไม่ขายหรือให้
เช่าข้อมูลที่รวบรวมแก่บุคคลที่สาม และจะใช้ความพยายาม
ตามสมควรเพื่อเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย
Caterpillar รับทราบและให้ความเคารพต่อความเป็นส่วน
ตัวของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทน
จำหน่าย Cat ในพื้นที่

การใช้งานสัญญาณวิทยุ Product Link
ในพื้นที่ระเบิด

อุปกรณ์ นี้ มี การติด ตั้ง อุปกรณ์ สื่อสาร Cat® Product Link
เมื่อ มี การ ใช้ เชื้อ ปะทุ ไฟฟ้า สำหรับ การ ดำเนิน การ ระเบิด
อุปกรณ์ ความถี่วิทยุ สามารถ ทำให้ เกิด การ รบกวน กับ เชื้อ
ปะทุไฟฟ้าสำหรับการดำเนินการระเบิดได้ ซึ่งอาจทำให้เกิด
การ บาด เจ็บ รุนแรง หรือ เสีย ชีวิต ควร ปิด ใช้ งาน อุปกรณ์
สื่อสาร Product Link ภายใน ระยะ ห่าง ที่ กำหนด ตาม
ระเบียบ ข้อ บังคับ ใน ท้อง ถิ่น หรือ ระดับ ประเทศ ทั้งหมด ใน
กรณี ที่ ไม่มี ระเบียบข้อบัง คับ ใดๆ Caterpillar ขอแนะนำให้
ผู้ใช้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเอง เพื่อตรวจสอบ
ระยะการใช้งานที่ปลอดภัย
หากจำเป็น ต่อไปนี้คือวิธีที่แนะนำเพื่อปิดใช้งานอุปกรณ์
สื่อสาร Caterpillar Product Link
• หมุนสวิตช์ปิดการใช้งานวิทยุ Product Link ไปยัง
ตำแหน่ง OFF (ปิด)
• ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสาร Caterpillar Product
Link จากแหล่งจ่ายไฟหลัก การดำเนินการนี้ทำได้โดย
ตัดการเชื่อมต่อชุดสายไฟที่วิทยุ Product Link
หมายเหตุ: หากไม่มีการติดตั้งสวิตช์ปิดใช้งานวิทยุ และจะ
ใช้งานอุปกรณ์ใกล้กับพื้นที่ระเบิด อาจติดตั้งสวิตช์ปิดใช้
งานวิทยุ Product Link ที่อุปกรณ์ ผู้ควบคุมสามารถปิด
สวิตช์อุปกรณ์สื่อสาร Caterpillar Product Link ได้จาก
แผงควบคุมอุปกรณ์
ข้อมูลจำเพาะอุปกรณ์สื่อสาร Caterpillar Product Link ต่อ
ไปนี้มีไว้เพื่อช่วยประเมินอันตรายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้
แน่ใจถึงความสอดคล้องตามข้อบังคับในท้องถิ่นทั้งหมด

M0088349
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ส่วนการใช้งาน
ภาพรวมของระบบ

ตารางที่ 3
ข้อมูลจำเพาะเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ
รุ่นวิทยุ (สูงสุด)

ช่วงความถี่เครื่องส่ง
สัญญาณ

กำลังของเครื่องส่ง
สัญญาณ

824 MHz - 849 MHz
880 MHZ - 915 MHz
1,710 MHz - 1,755
MHz
PL042

1,850 MHz - 1,910
MHz

0.5 วัตต์ปกติ, 2 วัตต์
สูงสุด

1,920 MHz - 1,980
MHz
2,110 MHz - 2,170
MHz

โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณ หากมีข้อสงสัย
ใดๆ
ข้อมูลการใช้งาน การกำหนดค่า และการแก้ไขปัญหา
สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร Caterpillar Product Link สามารถ
พบได้ใน การใช้งานระบบ การแก้ไขปัญหา การทดสอบ
และการปรับ, M0076820
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ข้อมล
ู ผลิตภัณฑ์และตัวแทนจำหน่าย
หมายเหตุ: สำหรับ ตำแหน่งเพลทระบุผลิตภัณฑ์ โปรดดูในส่วน "ข้อมูลระบุ ผลิตภัณฑ์" ในคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา
วันที่ ส่งมอบ:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
รุ่น:
หมายเลขระบุ ผลิตภัณฑ์:
หมายเลขซีเรียล เครื่องยนต์:
หมายเลขซีเรียล ระบบเกียร์:
หมายเลขซีเรียล เครื่องกำเนิดไฟฟ้ า:
หมายเลขซีเรียลอุปกรณ์เสริม:
ข้อมูล อุปกรณ์เสริม:
หมายเลข อุปกรณ์ลูกค้า:
หมายเลขอุปกรณ์ตัวแทนจำหน่าย:

ข้อมูล ตัวแทนจำหน่าย
ื
ช่อ:

สาขา:

ที่อยู่:

การติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย
ฝ่ ายขาย:
ิ ่วน:
ช้นส
่ ม
การซอ
บำรุง:

หมายเลขโทรศัพท์

ชั่วโมงบริการ
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CAT, CATERPILLAR, ตลอดจนโลโก้, "Caterpillar Yellow" และส่วนประกอบ "Power Edge" รวมทั้งอัต
ลักษณ์ ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในที่นี่ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Caterpillar และ ไม่อนุญาต
ให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

